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1 Oppfølging av referat fra møtet 3. juni 2019  

1.1 Rekkverk i Terrassetrappa på Stabekk 

Forespørsel om å forlenge rørrekkverket fra Terrasseveien med ca. 2m ned i terrassetrappa. På 

møtet ble det orientert om at forlenget rekkverk vil komme i løpet av året. Pr. 15. september er 

dette enda ikke på plass. 

Hva er status? 

Diskusjon under møtet: 

Rekkverk er bestilt. 

1.2 Parkering langs veikanten i Kløftaveien: 

Deler av Kløftaveien vest for Høgåsveien blir benyttet som pendlerparkering for trafikanter fra 

Hauger T-bane-stasjon. Dette fører til dårlig oversikt over krysset Høgåsveien/Kløftaveien. På 

vinteren fører det også til redusert brøyting av vegen på et knutepunkt.  

Ønsket aksjon: kommunen vurdere parkering forbudt-skilt eller beboerparkering. 

På møtet 3. juni 2019 ble det hevdet at: 

Mobilitetsstrategien er nå under utredning. Her vil en se på hele innfartsparkerings-

problematikken. 

Parkering forbudt skilt i aktuelle områder er under utredning. 

Hva er status? 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommunes trafikkbetjenter har fokus på saken, og følger med i utviklingen. Foreløpig 

ingen er det ikke besluttet å sette opp nye forbudsskilt. 
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1.3 Parkering langs veikanten i Toppåsveien 

Bakgrunn: Det er meldt inn fra medlemmer at spesielt på hellig-/fridager med fint vær er det 

parkering stort sett langs hele Toppåsveien fra Kløftaveien til toppen ved bommen. Dette fører 

til at det på flere plasser langs denne strekningen ikke er tilstrekkelig med plass for kjøretøy å 

passere, selv personbiler sliter med å komme seg forbi de parkerte bilene. Bekymringen er 

derfor at det på grunn av denne parkeringen ikke er mulig for utrykningskjøretøy å passere ved 

behov. 

Ønsket aksjon: kommunen vurderer oppsetting av parkering forbudt-skilt. 

På møtet 3. juni 2019 ble det hevdet at: 

Skilting av parkering forbudt vurderes. 

Hva er status? 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommunes trafikkbetjenter har fokus på saken, og følger med i utviklingen. 

1.4 Parkering langs veikanten i Heggelia: 

Langs strekningen av Heggelia fra avkjørselen fra Toppåsveien til Heggelikroken har det i ca. ett 

år nå blitt «faste parkeringsplasser», og biler står parkert her hver dag. Parkeringen her startet 

straks den midlertidige parkeringen i friområdet langs Dælibekken opphørte. Dette betyr at det i 

praksis har blitt en enveiskjørt vei og at det på vinteren ikke blir måkt i mer enn én retning. En 

beboer har selv opplevd å se to nestenulykker, der den ene var en jente i barneskolealder som 

var nær å bli påkjørt av en bil som kom ut fra Heggelikroken. Årsaken var dårlig oversikt ut fra 

Heggelikroken grunnet parkering helt inntil avkjøringen. I tillegg stiller beboerne i Heggelikroken 

seg kritisk til om brannbiler/andre utrykningskjøretøy faktisk kommer frem og inn til 

Heggelikroken og Heggelia når snøværet og parkeringen er som verst. Bilde vedlegges. 

Ønsket tiltak: kommunen vurderer oppsetting av parkering forbudt-skilt. 

På møtet 3. juni 2019 ble det hevdet at: 

Skilting av parkering forbudt vurderes. 

Hva er status? 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommunes trafikkbetjenter har fokus på saken, og følger med i utviklingen. 

 

2 Nye saker/Bærum Velforbund/Bærum kommune 

2.1 Kraftlinjen Hamang – Smestad 

Statnett har lagt frem plan om å bygge ny kraftlinje mellom Hamang og Smestad til erstatning 

for nåværende linje. Det er lagt frem 2 alternativer – det ene alternativt som luftstrekk og det 
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andre nedgravd i bakken. Begge alternativer fyller de tekniske og funksjonelle krav fullt ut, men 

kostnadsforskjellen er betydelig. Statnett har avholdt flere informasjonsmøter både i Bærum og 

Oslo, med stort fremmøte. 

Planene har vekket stort engasjement i Bærum generelt, men særlig i de områder som i dag har 

eksisterende kraftlinje gjennom sitt område. Velforeninger i de direkte berørte områder 

samarbeider for å få denne kraftlinjen nedgravd i bakken. En slik løsning deles sannsynligvis av 

en stor majoritet blant innbyggerne i Bærum, og Bærum Velforbund vil selvfølgelig avgi en 

høringsuttalelse til NVE som konkluderer med at en nedgravd løsning blir valgt. 

Vi håper høringsuttalelsene fra Bærum blir mange og entydige. Det er viktig i denne saken hvor 

ulempene med et luftstrekk vil ramme Bærums befolkning i mange decennier fremover. Den 

aller sterkest stemme i høringsrunden innehar kommunen. Bærum Velforbund oppfordrer 

derfor til at den blir benyttet og bygger opp under en nedgravd løsning. 

Vi er kjent med at en høringsuttalelse fra kommunen primært må være forankret i et politisk 

vedtak. Hensikten med å reise problemstillingen i et møte mellom administrasjonen og 

velforbundet er først og fremst å bli informert om hvordan saken blir behandlet i kommunen og 

når en høringsuttalelse fra kommunen vil foreligge og kan være tilgjengelig for offentligheten. 

Diskusjon under møtet: 

Arthur Wøhni redegjorde for saken. Det ble fremhevet: 

⎯ 1. januar er satt som ny høringsfrist. Ordføreren mener at saken bør gå til kommunestyret. 

De møter i feb 2020. 

⎯ Saken legges sannsynligvis også frem for formannskapet, ventelig i januar 2020.  

⎯ Det ble understreket at Bærum kommune er høringspart. De vil gjerne ha gjenpart av 

vellenes høringsuttalelser. 

⎯ Bærum kommune leter etter argumenter for nedgraving. Bærum kommune svært skeptisk 

til luftspenn gjennom tettbygd område. 100 års perspektiv tilsier en nedgravet løsning.  

⎯ Frigjøring av grøntarealer er viktig.  

⎯ Utviklingsmuligheter: Hamang/Martine Hansen/Bærum sykehus/Gjettum skole, pluss 

private interesser på Gjettum senter. 

⎯ Justeringer av Hamang-stasjonen.  

⎯ Saken unntatt fra plan og bygningsloven. 

⎯ Den viktigste kampen er å få kabelen nedgravd.  

2.2 Lokaler for frivilligheten. 

Politikerne i Bærum har høye ambisjoner om å styrke det frivillige arbeidet. For mange frivillige 

organisasjoner er de største utfordringer å finne egnede lokaler for sin virksomhet. 

Problemstillingen er reist av Bærum Velforbund, og sikkert mange andre organisasjoner, over 

flere år.  
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Kommunen eier og har råderett over en stor eiendomsmasse. Mye av bygningene er utformet 

for å passe til sitt hovedformål og kan derfor fremstå som uegnet for universelt bruk. Andre 

praktiske hindringer har også vært fremme når temaet er blitt drøftet.  

Det foregår store strukturendringer i kommunen på flere steder. Ervervelsen av Presterud gård 

på Bekkestua ga håp hos noen frivillige organisasjoner. Hvilke planer har man for bruken av 

disse lokalene? Brannstasjonen på Bekkestua skal visstnok nedlegges. Hva skal skje med dette 

bygget/denne tomten? Kan det som skal skje der gi lokaler for frivillige organisasjoner? 

Bærum Velforbund ser ingen fremdrift i denne saken og derfor ønsker vi å få en orientering om 

de konkret nevne steder og om det foreligger et oppdrag til administrasjonen om å legge fram 

en utredning/melding for politisk behandling. 

Diskusjon under møtet: 

Arthur Wøhni redegjorde for saken. Det ble bl.a. fremhevet: 

⎯ Det arbeider med å styrke innsats for samskaping og innbyggermedvirkning. Det foreligger 

et saksdokument som bl.a. vil bli diskutert i alle utvalg før behandling i kommunestyret. 

Dokumentet omtaler bl.a. lokaler for frivillighet.  

⎯ 2022 er Frivillighetens år. Det skal arbeides videre med en policy for frivillighet 

⎯ Bærum Velforbund oppfordres til å gi innspill på denne saken 

⎯ Lokaler i og bruk av Fornebu senter og Presterud Gård under utredning 

Det ble videre påpekt at: 

⎯ Bærum Velforbund og Bærum kommune utreder et felles seminar  

⎯ Bærum Velforbund understreker at tilgang på lokaler gjelder svært mange frivillige 

organisasjoner. 

⎯ Bærum kommune ber om at Bærum Velforbund kommenterer på 

rammeverket/saksdokumentet. Kommentarer bør være inne innen slutten av november. 

⎯ Sakspapiret/dokumentet vedlegges dette referatet. Se vedlegg 1. 

2.3 Innbyggermedvirkning/samskaping 

I 2018 ble Bærum Velforbund orientert om et initiativ fra kommunen til å etablere løsninger for 

å trekke innbyggerne sterkere inn i samfunnsutviklingen og åpne for mer samskaping mellom 

innbyggerne og Kommunen. Vi hadde en god dialog med kommune og temaet ble gjenstand for 

et medlemsmøte hvor representanter fra kommunen stilte sterkt opp og dermed bidrog til å 

videreformidle budskapet til velforeningene. Formålsparagrafen til velforeningen og 

samarbeidsavtale med kommunen tilsier at dette temaet bygger opp under kjernevirksomheten 

til velforeningene. Vi har signalisert at vi er sterkt interessert i å følge opp samarbeidet, men er 

selvfølgelig avhengig av at interessen er gjensidig. Vi forsøker å holde oss orientert om hva som 

skjer på dette området i andre kommuner, og da spesielt nye Asker, som ser ut til å ha 

spennende tiltak på gang. 
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Bærum Velforbund ønsker å bli orientert om prosessen og det pågående arbeidet med denne 

saken samt når administrasjonen er klar for å gjenoppta dialogen og samarbeidet med Bærum 

Velforbund og velforeningene.  

Diskusjon under møtet: 

Se sak 2.2  

2.4 Kapasitetsproblemer – behandling av byggesaker 

Bærum Velforbund er gjort kjent med at saksbehandlingstiden for f.eks. forenklede byggesaker 

virker unødvendig lang. 

Vil Bærum kommune foreta seg noe for å korte ned behandlingstiden? 

Diskusjon under møtet: 

Det skilles mellom saker som krever 3 ukers og 12 ukers behandlingstid. 12 uker-sakene krever 

gjerne noe utfyllende dokumentasjon. Behandlingstiden løper først fra den dag saken er 

komplett dokumentert. 

 Staben som behandler 3 ukers-fristen er styrket med ett medlem. 

For 12 ukers-fristen er det noen mindre forsinkelser. Nå ligger det 33 saker som ikke er 

ferdigbehandlet inne tidsfristen.  

Tjenesten er selvkostfinansiert og Bærum kommune «straffes» ved at gebyrene reduseres ved 

forsinket saksbehandling.  

3 Nye saker fra velforeningene i Bærum  

3.1 Tanum Vel 

3.1.1 Bevare Tanumplatået 

Det er 2 byggesaker på platået til behandling for tiden, begge i Vestmarkveien. Tanum Vel har 

gitt negativ høringsuttalelse. De minner også om at Udnes sa at Staversletta var siste utbygging i 

randsonen av platået. Disse sakene er inne på platået – er ikke informasjonen fra Udnes 

etterrettelig? 

Diskusjon under møtet: 

Tatt som en ytring. 

 

3.1.2 Østre Jong 

Tanum Vel har foreslått at kommunen overtar gården og etablerer den som et kortreist 

friluftsliv mulighet for den kommende store byutbyggingen i området Sandvika - Bjørnegård, 

Franzefoss og som port til marka. Udnes har tidligere sagt at forslaget er sendt administrasjonen 

til utredning. Dette er et positivt forslag fra vellet.  
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Tanum Vel forespør om det skjer noe i sakens anledning. 

Diskusjon under møtet: 

Tatt som en ytring. 

 

3.1.3 Vannverkets utbygging på Kattås 

Tanum Vel er opptatt av Vannverkets utbygging på Kattås og massene som kommer derfra. 

Vellet vil at disse skal brukes til å etablere en tur og gangvei fra Sopelimkroken til 

Vestmarksetra. Dette lå inne i kommunenes ønsker vs BaneNor – nå er det endret, men behovet 

for gangvei består. 

Tanum Vel vil gjerne vite om det skjer noe i fra kommunen på dette området. 

Diskusjon under møtet: 

Vannverker er et interkommunalt selskap. Vannet fra Holsfjorden er svakt farget og vil trenge en 

rensing for å ta bort farge.  

Tiltakshaver for dette utbyggingsarbeidet er vannverket og de har ansvar for uttatte masser. 

Masser vil bl.a. benyttes til heving av parkering på Franzekleiv  

Når det gjelder gang sykkelvei til Kattås er reguleringsplaner for området under utarbeidelse. 

Viktig å bruke uttak av masser i nærmiljøet. 

Det vil her bli snakk om mellomlagring av masser og lokal knusing. 

Første sak kommer til planutvalget neste torsdag. 

For turveien er Bærum kommune tiltakshaver og forestår ansvaret for uttatte masser. De vil 

fortrinnsvis bli brukt lokalt. 

3.1.4 Gangvei langs Billingstadveien 

Tanum Vel er bekymret for trafikksikkerheten, spesielt om forhold forbundet med gangvei langs 

Billingstadveien. Vellet har sendt brev om saken til Bærum kommune som ikke er besvart.  

Tanum Vel forespør status på saken. 

Diskusjon under møtet: 

Dette er en fylkesvei og finansieres ikke av Bærum kommune. Se referat fra møtet 3. juni.  

Bærum kommune vi besvare brevet. 

3.2 Berger og Rykkinn Vel 

3.2.1 Bærum kommunes nettside 

Dataløsningen virker utdatert og organiseringen er publikumsfjern. Søkemotoren må bli bedre. 

Det må skilles bedre mellom brukergrupper.   

⎯ Informasjon som Bærum kommune ønsker å gi innbyggerne 

⎯ Informasjon og dokumenter som brukergrupper ønsker tilgang til 
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Andre forbedringsområder 

⎯ Kommunen må legge ut informasjon om vedtak, tiltak og planlagte anleggsmessige arbeider 

slik at de kan søkes på områder og adresser. Det må være meldeplikt for private 

entreprenører og for Statens Vegvesen 

⎯ Søk på saker og dokumenter må forbedres.  Her er det ofte problemer med å finne  fram til 

dokumentene fordi man ikke har tilgang til kommunens egen identifikasjon 

⎯ Styringsdokumenter er snevert definert bærer preg av folkeopplysning og ikke konkret 

innhold og konsekvenser 

⎯ «Innbyggersamarbeid og samskaping».  Denne overskriften er tom.  Her må 

samarbeidsavtalen med velforeningene i Bærum legges inn. Dette er det viktigste redskapet 

kommunen har for innbyggermedvirkning.  I alle fall må det lages en tekst på dette punktet. 

Berger og Rykkinn Vel forespør om Bærum kommune vil gjøre noe med saken. 

Diskusjon under møtet: 

Lisa Bang har ønske om et eget møte om saken. Hun vil kontakte Bærum Velforbund i nær 

fremtid. Enig i at søkemuligheter er mangelfull. 

3.2.2 Bærum kommunes nettside 

Manglende informasjon til naboer og velforening om igangsettelse av arbeider fra kommunens 

side.  Her må det lages en løsning, gjerne med varsling på SMS. Dette må gjelde alle typer 

arbeider som får innvirkning på fremkommelighet eller fører til støy. 

Berger og Rykkinn Vel forespør om Bærum kommune vil gjøre noe med saken. 

Diskusjon under møtet: 

Se sak 3.2.1. 

 

3.2.3 Vintervedlikehold som er i samsvar med en «Klimaklok kommune» og vekt 

på sykkel og gange 

Det er lagt opp til svært godt vintervedlikehold for et avgrenset antall sykkelveier.  Sist vinter var 

vintervedlikeholdet av fortau og gangveier utenfor dette området dårligere enn tidligere i 

velområdet.  Rykkinn er et område som er spesielt tilrettelagt for sykkel og gange.  Det er et 

godt kollektivtilbud.  Gangveiene i området må være brøytet slik at bruk av kollektivløsning eller 

sykkel og gange er et naturlig valg når folk trenger det, det vil si morgen og ettermiddag. 

Berger og Rykkinn Vel forespør om Bærum kommune vil gjøre noe med saken. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har engasjert nye entreprenører for sesongen 2019-2020. Må avvante 

situasjonen.  

Generelt gjelder det at brøytemannskap skal være i sving i løpet av en time etter varsling. Veier 

gangstier skal være ryddet i løpet av 6 – 7 timer.  
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Vellet bes om å følge med og gi tilbakemeldinger på om brøytingen er blitt bedre med nye 

entreprenører.  

Nytt av året blir en «Brøyte-Web» der en kan se hva som er brøytet. Får link fra Bærum 

kommune.  

3.3 Furubakken Vel 

3.3.1 Økt trafikk i området Furuveien - Hans Haslums vei - Gamle Ringeriksvei 

Furubakken Vel ønsker svar fra kommunen på hvordan de vil ivareta og bedre sikkerheten rundt 

denne veistrekningen. 

⎯ Vi har ikke fått tydelige eller konkrete svar på dette fra utbyggerne av garasjeanlegget for 

bussene, selv om vi har kommet med spørsmål og innspill i høringsrundene og på møter. 

⎯ Vi er usikre på hva status er i forhold til utbygging av Hans Haslums vei. I vedtaket om 

utbygging der står det at «byggeplan for krysset Hans Haslums vei / Gamle Ringeriksvei skal 

være godkjent av Statens vegvesen før igangsetting.» Hva er status her? Og er en 

godkjenning fra Statens vegvesen tilstrekkelig i forhold til å ivareta sikkerheten for alle 

brukergrupper i dette krysset? 

Bakgrunn for spørsmålet:  

Gamle Ringeriksvei er en viktig fylkesvei i Bærum, - med mye trafikk. Stedvis er veibildet 

uoversiktlig, noe som er tilfelle i partiet rundt utkjøring fra Hans Haslums vei og Furuveien. Det 

skal bygges en rekke nye boliger i Hans Haslums vei 2 (Plan ID 2017012) og bussgarasjeanlegget i 

Furuveien skal utvides og effektiviseres. Begge byggeprosjekter medfører økt trafikk i området 

på permanent basis. 

Gamle Ringeriksvei i dette området brukes aktivt av mange myke trafikanter; folk på vei til og 

fra jobb, barn til skoler og barnehager, barn på vei til og fra fritidsaktiviteter, pensjonister, 

syklende, turgåere, mosjonister. Det er fortau på begge sider av veien, men de som bruker 

fortauet, må krysse flere sterkt trafikkerte veier som munner ut i Gamle Ringeriksvei. 

Utkjøring fra Hans Haslums vei og Furuveien er krevende og uoversiktlig. Med økt trafikk både 

fra flere personbiler og flere og større busser, inkludert leddbusser, vil faren for ulykker øke. Vi 

antar at trafikken vil bli særlig krevende i anleggsperiodene, men vi er enda mere opptatt av 

løsninger når byggeprosjektene er ferdige. 

Vellet er bekymret for trafikksikkerheten i dette området, og mener bekymringen er berettiget. 

Den er også i tråd med resultatene og målsettingene i kommunens Trafikksikkerhetsplan 2016 - 

2019, der det framkommer at nettopp fylkesveiene er spesielt ulykkesutsatt. 

Vi ser frem til kommunens redegjørelse om hvilke tiltak som skal sikre denne veistrekningen 

bedre i forhold til sikkerhet både for myke og harde trafikanter. 

Diskusjon under møtet: 

Statens vegvesen vurderer trafikksikkerheten i området. Det understrekes at det legges nytt 

fortau langs det nye boligprosjekt. Det foreligger også gangløsninger på begge sider av veien. 
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3.4 Jar Vel 

3.4.1 Lokal overvannshåndtering på Jar og i Bærum 

Klimaet forandrer seg og nedbørintensiteten øker. Staten og kommunene møter nye 

utfordringer knyttet til flommer og ras som følge av endret nedbørregime. 

En utfordringer enkelte beboere på Jar har opplevd de senere årene er inntrengning av vann i 

kjellere og overvann på tette flater (veger, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier mv). Dette 

kan gi privatøkonomisk tap og trøbbel med forsikringsprosesser. Årsakene kan være flere, men 

sammenhengene er trolig knyttet til følgende: 

⎯ økt nedbørintensitet – villere vær 

⎯ økte arealer med tette flater – mer asfaltering og steinlegging 

⎯ tetting av og utfylling av veigrøfter pga private utvidelser og heving av hager og tomter 

⎯ destruert, svekket eller manglende drenering og bortledning av vann 

⎯ for dårlig overvannshåndtering og manglende dimensjonering 

⎯ gamle dimensjoneringer møter ikke framtidens vær 

Det er særlig bebyggelse som ligger i dalsøkk og lavt i terrenget som er utsatt for disse 

problemene. Mange veier er flomutsatt og blir ubrukelige som gang- og sykkelveier ved 

flomhendelser. Eksempler på Jar er Storengveien og Skogveien, og ved Ringstabekk. Jar vel 

ønsker at våre beboere ikke unødig skal oppleve inntrengning av vann i kjellere og på 

eiendommer som følge av manglende overvannshåndtering. Uten adekvate tiltak vil både 

private og kommunale interesser lide. 

Jar vel oppfordrer Bærum kommune til å gjennomføre en kartlegging av omfanget av problemet 

og årsakene til det. Digitale kartverktøy kan være nyttige å bruke. På den måten kan avbøtende 

og forebyggende tiltak mot framtidige unødige vannskader på hus og eiendom iverksettes. Vi 

ber om tilbakemelding om når en slik kartlegging eventuelt kan gjennomføres. 

Diskusjon under møtet: 

I prinsippet har hver eiendomsbesitter ansvar for egen drenering. Det er for nye prosjekter krav 

til «fordrøyer» (f.eks. spredergrøft). I nye saker følges dette opp der en også ser på 

rekkefølgekrav. 

VEA har gjort en kartlegging av flomutsatte områder. Bærum kommune har fokus på å løse 

utfordringer ved de mest utsatte områdene, spesielt Bekkestua området. Fått noe midler til 

forbedring. 

Sakskomplekset kan være egnet for informasjon på et medlemsmøte i Bærum Velforbund. 

Bærum kommune ser spesielt på utfordringer ved styrtnedbør. 
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3.5 Malurtåsen Vel 

3.5.1 Bygningsaktivitet i området til vellet 

Nedenstående brev er sendt til Bærum kommune den 27. september. Vellet har foreløpig ikke 

fått noe svar fra kommunen, men ser at det søkes om riving, nybygg etc i vellets området, som i 

utgangspunktet er uregulert. All godkjenning vil få store konsekvenser for Vellet!  

 

Malurtaasen Vel observerer med bekymring at det forgår en god del bygningsaktiviteter i Vellets 

området. Det ligger flere bygge- og rivesøknader i kommunens sakarkiv som venter på vedtak. 

Store deler av Vellet ligger på uregulert grunn. Vi ønsker å understreke hvor viktig det er å se 

enkeltsøknader i sammenheng. En reguleringsplan kan imøtekomme det behovet. Kjernen av 

Vellet befinner seg utenfor de definerte knutepunktene og utenfor 10 minutters gangavstand 

formulert for sentrale vekstsoner i kommuneplanen. Derfor skal fortetting foregå forsiktig i vårt 

område med særlig hensyn til grønnstruktur og eksisterende bygningsstruktur inkludert terreng 

og siktforbindelse. Landskapsdrag Stabekk/Blåsen-Nyveien-Utsiktsveien-Åsveien-

Marstranderveien (vedtatt i Kommunestyre i 2010) er et godt utgangspunkt, men begrenser seg 

til den sørlige delen av Vellet. Slike grøntdrag er spesielt viktig å ta vare på, da de gir 

forbindelser gjennom fortettete strøk og mellom marka og fjorden (naturverdier). I Vellets 

områder befinner seg fortsatt noe av den opprinnelige arkitekturen fra begynnelsen av 1900-

tallet som gir området viktige kulturhistoriske verdier. Disse verdiene bidrar til et godt bomiljø og 

bør sees i en sammenheng. Kommuneplanen er ikke detaljert nok. Malurtaasen Vel krever derfor 

om at det lages en reguleringsplan for Vellets området før flere rivetillatelser gis og videre 

fortetting forgår. 

Når en byggesøknad er godkjent, ser vi i tillegg store utfordringer under selve byggingen. Veiene 

i Vellet er smale med mange svinger og store høydeforskjeller. Tungtrafikk med 

anleggsmaskiner, leveranser med lastebiler etc er en belastning, noe som forgår over flere 

måneder. Skoleveier blir farlige, og beredskapsbiler har utfordringer med å komme frem. 

Byggetillatelsen må inkludere krav om: 

⎯ Gode gjerder og sikringer mot områder som IKKE skal berøres av utbygging, inkludert vern av 

trær/vegetasjon (og oppfølging med Arborist) 

⎯ (Sprengings)masser må kjøres bort og kan ikke mellomlagres i område 

⎯ Fall må ordnes slik at overvann håndteres på egen tomt under byggingen og etter 

ferdigstilling 

⎯ God sikring av veiene under bygningsarbeid gjennom hele året, inkludert rengjøring av 

veiene bekostet av utbyggeren 

⎯ Parkering må skje på egen tomt under byggingen og etter ferdigstilling 

Malurtaasen Vel ønsker å understreke at vi ikke er imot fortetting eller videre utbygging. Men vi 

ønsker at tiltak og eventuell ny arkitektur tilpasses eksisterende miljø slik at de kan bli gode 

eksempler på fortetting i vårt område. 
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Diskusjon under møtet: 

Ytring. Tiltakshaver har byggerett dersom det ikke ligger hindringer fra planverket/loven. 

3.6 Jar Vel og Malurtåsen Vel 

3.6.1 Fjerning av tretrapp fra Jar Idrettshall til Hammerstadveien 

På møte mellom Jar IL, Jar Vel, Malurtåsen Vel og Idrettsavdelingen i Bærum Kommune som ble 

avholdt i Jar Isforum fredag 20. september i Jar Isforum, orienterte Idrettsavdelingen om at de 

hadde til hensikt å fjerne tretrappen som er en forgrening til metallltrappen som går opp 

skråningen fra ishallen og til Hammerstadveien. Dette gjentas i brev fra Idrettsavdelingen datert 

25. september. At Idrettsavdelingen har til hensikt å fjerne tretrappen kom svært overraskende 

på både Jar IL og begge velforeninger. 

Den aktuelle tretrappen har stor nytteverdi for lokalmiljøet, og er den delen av trappen som de 

fleste bruker. Det er svært få som benytter seg av metalltrappen da denne har en retning som 

gjør at den ender opp nesten innerst i Hammerstadveien som er en blindvei. Med mindre man 

skal til eller fra et av de få husene som er innerst i Hammerstadveien, er det rett og slett 

uhensiktsmessig å benytte seg av metalltrappen. For alle andre enn de som skal til eller fra 

husene innerst i Hammerstadveien, er det mest hensiktsmessig å benytte tretrappen. 

Trappen mellom Hammerstadveien og Storengveien benyttes daglig av skoleelever fra Jar Skole 

og Ringstabekk Skole, turgåere og andre som skal den ene eller andre retningen mellom 

Storengveien og Hammerstadveien. I tillegg benyttes de to trappeløpene på toppen som en 

«rundkjøring» ifm barmarkstrening/trappeløping i regi av Jar IL. Jar Vel og Malurtåsen Vel 

anmoder derfor om at begge trappeløp bevares. Subsidiært ønsker vi å spørre kommunen om 

det kan være en aktuell løsning at det er det trappeløpet som i dag har tretrapp som bevares 

dersom det kun er aktuelt med ett trappeløp? I så fall bør tretrappen erstattes med mer solid 

materiale. Uansett utfall ber vi om at fjerning av tretrappen settes på vent inntil videre. 

Diskusjon under møtet: 

Dagens tretrapp trenger omfattende renovasjon. Metalltrappen er godt vedlikeholdt.  

Bærum kommune har besluttet at den må fjernes og at de ikke har ressurser til oppgradering. 

Bærum kommune har forespurt om vellene vil ta vedlikeholdsansvaret.  

3.7 Gjettum Vel 

3.7.1 Fluejakten 

De siste årene har området rundt Rudsdalen vært plaget av fluer. I sommer ba Hans-Petter Nord 

fra Antimax skadedyrbeskyttelse kommunen om hjelp til å sikre enkelte avløpskummer i 

området. Kommunen ble og anmodet om å gå igjennom avløpsnettet i samme område?  

Status så langt? 

Diskusjon under møtet: 
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Tas til etterretning, videresendt vann og avløp. 

Post møte avklaring 

Vann og avløp har hatt en gjennomgang av kummene og gjort noen utbedringer 

3.7.2 Uoversiktlige parkeringsforhold ved / rundt Gjettum returstasjon 

I krysset Lindelia/Vallerveien er trafikksituasjonen vanskelig for områdets beboere og tilreisende 

håndverkere som bruker returstasjonen som parkeringsplass. Kommunen planlegger nå 

ytterligere 2 større utbygginger i samme område; Ny barnehage i Gjettumkollen 1 og 62 boliger i 

Vallerveien.  

Har administrasjonen sett på parkeringsforholdene for håndverkere samt nærmiljøets 

tilgjengelighet i anleggsperiodene?  

Diskusjon under møtet: 

Trafikkbetjenter har fokus på området og har utsted noen forlegg. Bærum kommune følger med 

på utviklingen. 

3.7.3 Naboaksjon vedrørende byggeprosjekt i Dr. Høstsvei, 1346 

Siden naboene ikke har fått svar på sin henvendelse til kommunen v/Alexander Dahl, tok 

naboene kontakt med Gjettum Vel.  Vellet sendte i juni en henvendelse til kommunen og ba om 

svar i saken.  

Berørte naboer og Gjettum Vel venter fortsatt på svar.  

Diskusjon under møtet: 

Ulovlighetsteamet i Bærum kommune har send varsler til hjemmelsinnehaver. Dette er nå 

rettet, men info om dette er bare sendt til eiendomshavere. Den er ikke kopiert til vellet. Kan 

ses under byggesak på Bærum kommune hjemmesider. 

3.7.4 Planlagt hundeluftegård på Kuhaugen 

Gjettum Vel har sendt flere henvendelser etter at vi fikk forståelse for at det skulle anlegges 

hundeluftegård. Sameier i nabolaget har gitt full støtte.  

Hva er status i saken?  

Diskusjon under møtet: 

Parkavdeling positive. Mangel på kommunikasjon, men saken følges opp. Partene oppfordres til 

å snakke sammen og finne en løsning. 

 

3.7.5 Snøbrøyting vinter 2019 / 2020 

Bærum Kommune må foreta befaringer på de stedene innleide brøytemannskaper skal brøyte. 

Vi opplevde sist vinter (da den første snøen kom 2018) at brøyte- mannskapene ikke visste hvor 

de skulle brøyte. 

Diskusjon under møtet: 
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Nye entreprenører fra 2019/2020 der krav gjennomgås med nye entreprenører. Mangelfull 

brøyting blir sett og entreprenør får trekk i godtgjørelsen dersom ikke kontrakt oppfylles.  

3.7.6 Forbyggende brøyting 

Det blir ofte brøytet tidlig om natten før kl. 06:00. Da står det biler parkert langs veiene. Det blir 

liggende brøytekant utenfor parkerte biler. 

Gjettum Vel oppfordrer til en rutine der man kunne foreta en ekstra brøyting etter kl. 10:00 som 

forebyggende tiltak, for da er det mange biler borte. Dette ville lette fremkommeligheten i 

smale veier, slik at også nødetatene kommer frem. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum Velforbund foreslår at Bærum kommune varsler om forestående brøyting på utsatte 

områder, slik at parkerte biler ikke sperres inne.  

3.8 Eiksmarka Vel 

3.8.1 Hjemmesiden for innsyn i byggesaker 

Hjemmesiden for innsyn i byggesaker er fortsatt tungt å finne frem i. Vi ønsker mulighet for å 

abonnere på varslinger i gitte saker. 

Diskusjon under møtet: 

Diskutert under sak 3.2.1 og 3.2.2. 

 

3.8.2 Antall søppelkasser 

Øke antall søppelkasser slik at innbyggere følger opp oppfordring fra kommunen om en rene 

områder ifm. grønn kommune. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune har hatt fokus på å få på plass nedgravde konteinere.  

Avfallskasser som ikke er på Bærum kommune forvaltningsområder er fjernet. 

Utfordring å tømme kassene – kostnader. 

3.8.3 Trafikksaker 

Er det mulig å få etablert et punkts kontakt i kommunen for saker som faller mellom statens 

vegvesen og kommunens trafikkavd. 

Diskusjon under møtet: 

Statens vegvesen og veg og trafikk har halvårlige møter der saker tas opp, men ikke alltid at 

Statens vegvesen prioriterer sake tatt opp av Bærum kommune. 

Det er et klart skille på ansvar, fylket tar fylkesveier, Bærum kommune tar kommunale veier. 

Saker som meldes inn til Bærum kommune og gjelder fylkesveier går videre til Statens vegvesen. 
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3.8.4 Parkering langs Niels Leuchs vei 

Parkering langs Niels Leuchs vei utenfor P-plass, ved stasjonen bør forbys pga. skolebarn. 

Gjelder Konglefaret også. 

Diskusjon under møtet: 

Under utredning. 

 

3.8.5 Krysset Niels Leuchs vei - Snaret 

Krysset Niels Leuchs vei - Snaret – er det mulig å få oppgradert dette krysset pga. vesentlig økt 

trafikk, antall bussavganger. Skolelever ferdes her. Ønsker å diskutere dette som en del av en 

helhetsløsning. 

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune trenger mer informasjon om problemstillingen. Vellet bes om å ta kontakt 

med veg og trafikk ved veg og sikkerhet. 

 

3.8.6 Helsetilbudene i Niels Leuchs Vei 99 

Hva skjer med helsetilbudene i Niels Leuchs Vei 99? Blir de lagt ned? Vi forstår at prisene ved 

det nye senteret er så høye at det blir tap for dem. Vi ønsker at leger, tannleger og 

fysioterapeuter m.fl. blir i nærområdet og ønsker å komme i dialog med kommunen for å finne 

løsninger.  

Diskusjon under møtet: 

Bærum kommune kommer tilbake på saken. 

 

3.8.7 Tilbud til ungdom i nærmiljøet 

Er det planer om å tilrettelegge for/gi tilbud til ungdom i nærmiljøet til vellet 

Diskusjon under møtet: 

Anlegg og kultur legger 4 års planer. Det foreligger 2 mill. pr år til slikt arbeid for hver plan. 

Detaljer utarbeides i samarbeid med lokalmiljøene.  

 

3.8.8 Skilt for gående ved Grinidammen 

Eiksmarka Vel har sendt brev til Bærum kommune vedr. opprydning og skilt for gående ved 

Grinidammen. Hva er status her? 

Diskusjon under møtet: 

Må sjekkes ut, må få kopi av brevet. Kan det fikses? 
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3.9 Kolsås Vel 

3.9.1 Områdeplan for Kolsås 

Kolsås Vel spør om det er om er eller vil bli utarbeidet en områdeplan for Kolsås på linje med 

tilsvarende planer for f.eks. Stabekk. 

Diskusjon under møtet: 

Ikke planer om umiddelbar igangsetting nå. Står ikke på listen. 

4 Eventuelt 

4.1 Brannstasjon på Bekkestua 

Flytting ikke inne i dagens planer. Eiendom ser på ulike scenarier/konsepter. Dette inkluderer 

også brannstasjonen på Fornebu og Gjettum. 

4.2 Stier og smett 

Sti fra Jar stasjon til Vollsveien – ligger på Statens vegvesens grunn. Bærum kommune vurderer 

å sette opp en strøkasse på toppen av bakken. Ellers er denne Statens vegvesens ansvar. 

4.3 Ras på Kolsås 

Det var en fjellvegg som hadde rast ut. Grunnen virker stabil, men fjellveggen vurderes 

ytterligere. 

4.4 Utglidning ved Engervannet 

Plastring av kanten vil bli gjennomført. 

4.5 Generelt 

Takker for gode innspill til trafikk og sikkerhetsplan 

 

 

Vedlegg 

1. Vedlegg 1 - Styrket-innsats--i-arbeid-med-innbyggersamarbeid-og-frivillighet 


